
 

 
 

 

 

Battle-training 
 
Voor de landelijke Retail-Skills zijn van elke school de drie topstudenten uitgenodigd. 
Om de talenten voor te bereiden hebben we drie manieren om je op weg te helpen: 
 
Optie 1: Toolkit voorrondes – gratis! 
Organiseer je eigen voorrondes om de deelnemers voor de landelijke wedstrijd te kiezen. 
Zie bijlagen voor de toolkit, met o.a. een draaiboek en beoordelingsformulier. 
 
Optie 2: Battle-training - €200,- / 2,5 uur 
Interactieve training voor de drie deelnemende studenten aan de landelijke Retail-Skills 
Battle.  
 
Optie 3: Battle-training pro - €400,- / dagdeel, 4 uur 
Interactieve training voor een groep van maximaal 12 studenten voor de landelijke Retail-
Skills Battle. Bij grotere klassen is het ook mogelijk de training tweemaal een training van 
twee uur voor een groep van 12 studenten te geven. 
 
Met een enthousiasmerende introductie en training op het gebied van: Verkoop, 
presentatie, demonstratie, pitchen en houding en gedrag in de winkel. Voor meer 
informatie zie de bijlagen. 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

Battle-training 
 
De Battle-training bereidt de student voor op de landelijke Retail-Skills Battle. 
De training duurt [?] minuten en is geschikt voor groepen van maximaal 12 studenten. 
De training is als volgt opgebouwd: 
 
Introductie van de Retail-Skills Battle 

- Wat is de Retail-Skills Battle? 
- Waarom doe je mee? 

 
Verkooptraining 

- Volgens het 12 stappen model 
 

Presentatietraining 
- Hoe richt je een marktkraam in? 

 
 
De studenten krijgen een instructie, praktijkvoorbeelden en gaan in tweetallen zelf aan de slag.  
De worden gecoacht met persoonlijke feedback en feedforward.  
 
 
Trainer 
 
De battle-training wordt verzorgd door André Seppenwoolde, docent op het ROC van Twente. Hij is 
daar: 
- Trainer en coach Retail-Skills 
- Afstudeerbegeleider niveau 4, Manager Retail 
- BPV-begeleider. 
 
Daarnaast heeft hij een eigen bedrijf, Seppenwoolde onderwijs support: 
- Coachen docenten 
- Battle-trainingen 
- Begeleiding lesstof planningen voor alle Retail opleidingen 
 
André werkt ook bij Uitgeverij Sarphati als ontwikkelaar van verschillende Retail projecten en de 
Retail-Skills serie. 
 

Demonstratietraining 
- Hoe demonstreer je een product? 

 
Pitchen (vloggen) 

- Wat is pitchen? 
- Hoe maak je een aansprekende vlog? 

 
Houding en gedrag 

- Gedrag in de winkel 
- Non verbale communicatie  
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